Til deg som leier lokaler i
Nittedal Kirkestue høsten 2020
På grunn av situasjonen med Covid-19 og de smitteverntiltakene som myndighetene har
pålagt alle å følge, ber vi om dere som er ansvarlige for arrangementet leser gjennom dette.
Og sørge for at hvert enkelt punkt følges opp.
•

Vi anbefaler at det ikke er flere enn 50 deltakere på arrangement i Borghild Rudsalen, 30 i Speilsalen

•

Det skal foreligge en skriftlig liste med navn og telefonnummer til de som er tilstede.
Denne skal oppbevares i 10 dager etter arrangementet.

•

Personer med symptomer på luftveissykdom skal ikke være tilstede.

•

Tenk gjennom familiegrupper og avstand når dere setter opp bord. Husk 1-meter!

•

La håndsprit stå synlig i vestibylen/inngangspartiet.

•

Når du ønsker velkommen: Minn gjestene/deltakere om at god håndhygiene er viktig
(grundig håndvask) og at man holder avstand – både inne og ute. Bruk gjerne
trelisten på 1 meter som er tilgjengelig til å demonstrere hvor mye 1 meter er!

•

Kjøkken:
Regelen om avstand gjelder også på kjøkkenet. Det kan derfor være enklere om
personer i samme familiegrupper har «kjøkkentjeneste» samtidig. Dette gjelder
spesielt kjøkkenet nede.
Bruk engangshansker, både ved tilbereding av mat og ved oppvask. Hansker er
tilgjengelig på kjøkkenet. Vask hendene ofte og grundig.
Oppvask skal lufttørke, evt bruk rene håndklær (til bestikk). Brukte håndklær og
kluter legges på benken.
Annet:
Borghild Rud-salen: 10 bord står framme og skal settes inntil veggen når salen
ryddes. Flere bord finnes på bordtralle. 50 stoler står i 10 stabler a 5 stk ved vegg mot
nord. Se oppslag på veggen i salen.
Speilsalen: 6 stabler a 5 stoler står i kroken ved speilveggen. I tillegg er det blå
stoffstoler. 8 bord skal stå framme på gulvet i tillegg til anretningsbord. Se oppslag på
veggen. Bruk gjerne engangshansker når dere stabler stoler etter arrangementet.
Stolrygger og bord vaskes godt mellom hvert arrangement. Likeså vaskes dørhåndtak,
gelender og andre flater som naturlig berøres av mange.
Desinfeksjonsspray, engangskluter og hansker finner dere på kjøkkenet.

Takk for at du bidrar i arbeidet med å hindre smittespredning!

